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agenda 
; agenda 

MAIG: 

Dia 8 - Acte per la recuperació de la memòria històrica 

- Teatre "Naufragis" al Casal parroquial (8€) 

Dia 9 - Teatre "Naufragis" al Casal parroquial (8€) 

Dia 16- 29è Aplec de Panedes 

Dies 21 , 22, 23 , 24 i 25 - Festa Major 

JUNY: 

Dia 13 - Festa de la petanca 

Dia 19 - Festa del segar 

Dia 23 - Revetlla de Sant Joan 

JULIOL: 

- Caminada a la llum de la lluna (Grup excursionista Bell-Matí) 

FARMACIA bertasitnon 
Av. del Gironès, 8 

17240· Llagostera (Girona) 
Telèfon i Fax: 972 83 21 85 

Els temps canvien i les farmàcies també ... 
vine a la Farmàcia Berta Simon 

i notaràs la diferència! 
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/editorial 

En blanc. 

En aquest espai podríem parlar de moltes coses: de per què la 
nostra diada de Sant Jordi no es considera festiva, de Can Boa· 
da, del parc d'atraccions, del pla de barris, dels 30 anys de la 
revista ... Però per aquesta ocasió hem deixat córrer les nostres 
idees fins que s'han esmunyit totalment, deixant les nostres 
ments en blanc, d'un blanc com la neu d'un feixuc record que 
quedarà en la memòria de tots, pels segles dels segles amén. 

Uns recordaran el dilluns com aquell dia en què van veure cau· 
re el cel deixant el terra impracticable, el dimarts com el matí 
bonic en què van sortir al carrer a gaudir d'una imatge insòlita 
al poble, el dimecres com el dia en el qualla falta de llum ja 
començava a molestar, i el dijous, brut i fred, on la falta de 
telèfon, llum i aigua ja no era cap broma i feia que el pas de les 
hores fos etern. Anar recuperant la normalitat després de viure 
aquells dies com si encara vivíssim en plena prehistòria no es· 
tava de menys, sinó tot el contrari, era una autèntica prioritat. 
Fecsa Endesa, Red Eléctrica, Enher i tantes altres companyies 
no trobaven respostes o se les inventaven per justificar aquell 
desastre. La Generalitat era una ombra al servei de les perso· 
nes i els ajuntaments no donaven l'abast. El caos era el princi· 
pal problema, però no tot va ser tan negatiu. Aquella situació 
ens ha fet reflexionar, no som ningú sense electricitat? Nosa!· 
tres, en 20 anys, no havíem mantingut converses tant llargues 
amb les nostres famílies com les d'aquells vespres mentre es· 
peràvem que correguessin les agulles del rellotge. 

És trist, però fa falta viure una situació així per adonar-nos que 
ens relacionem més amb un aparell que amb un dels nostres. És 
per això que si han de fer que ens tornem més persones, visca 
les adversitats! 

Col·lectiu de redacció 
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Llagostera en xifres 

Sabies que a Llagostera ... ? 

... som 8.177 habitants: 3. 929 dones i 4. 248 homes 

... el dia 8 de març van caure prop de 25 cm de neu 

... arrel del temporal de neu van caure 28 torres 

Mitjana de Mitjana de Temperatura 

temperatures * temperatures màxima més 

màx. mín. 

Gener 8,26°( 20( 

Febrer 10,96°( 0,43°( 

Març 14,95°( 3,4°( 

El semàfor 

Fecsa Endesa, Enher, Red Eléctri
ca, José Montilla, Joan Saura, Joan 
Boada, Cesc Baltasar ... 

Per la seva falta de professionalitat 
i de compromís amb els ciutadans 
afectats. 

alta 

14,8 °( 

20°( 

21 ,5°( 

Grup electrogen per a Llagostera 
Ràdio 

En els moments en què la pobla
ció estava aïllada es va trobar molt 
a faltar no poder sintonitzar Lla
gostera Ràdio. Si l'emissora local 
hagués pogut emetre amb norma
litat, els llagosterencs haguéssim 
estat al dia de tot el que passava 
al poble, i a més s'haguessin facili 
tat molt més les tasques informati· 
ves tant de la Policia Local com de 
l'Ajuntament. 

El temps 

Temperatura 
mínima més •t~. Pluges 
baixa 

-4, 1°( 39,5l/m2 

-4,8°( 116 l/ m2 

.goe 76l / m2 

Actuació de l'Ajuntament i dels 
voluntaris durant la nevada 

Valorem molt positivament la 
bona gestió tant de l 'Ajuntament 
com dels voluntaris que van 
fer possible fer un xic més lleu 
els problemes que va ocasionar 
aquesta insòlita nevada. 

el butlletí.? 



; actualitat 

Pla de Barris 

Joaquim Nadal va visitar Llagostera el dilluns 1 de febrer per firmar, juntament amb l'alcalde Fermí Santamaria, el Pla de 
Barris que la Generalitat ha atorgat al nostre municipi. Amb aquest gest es dóna per iniciat un projecte que va més enllà 
d'un pla urbanístic, ja que amb el Pla de Barris es dignificarà la qualitat de vida de les persones que viuen al barri antic. 
L'acte va tenir lloc a les 5 de la tarda a la Sala de Plens de l'Ajuntament. 

Jordi Pujol presenta les seves memòries a Llagostera 

El divendres 12 de febrer l'expresident de la Generalitat 
Jordi Pujol va presentar les seves memòries al teatre del 
Casino. L'acte va ser presidit per l'alcalde Fermí Santamaria 
i el regidor de Promoció Local, Ramon Soler, que van recor
dar en els seus discursos la seva relació amb Jordi Pujol. La 
presentació va ser entretinguda i l'expresident va fermen
ció de la seva vida anterior i inicial en el món de la política. 
Al final, els assistents, que no van omplir la sala, van poder 
formular les seves preguntes a Jordi Pujol, el qual també va 
signar llibres un cop acabada la presentació. 

elbutlletí.B 

Exposició "Dones, memòria i territori" 

Un recull de la vida i trajectòria de dones que han tingut 
un paper important en la societat catalana és el que es va 
exposar, durant tres caps de setmana consecutius, al Local 
Social "La Caixa". L'exposició va ser simultània als municipis 
de Salt, Sarrià de Ter i Cassà de la Selva. 



Passeig Tomà s B o ada . 10 
Tel. 97 2 83 00 81 
;::ax 972 83 03 4 2 
17240 LLAGOSTE RA 

Pl. Na.rcis MonturioL 3 0 
T el. 97 2 85 os 46 
1741 1 VIDR ERES 

CI Ross inyol . s / n 
Tel. 9 7 2 4 7 07 7 2 
17455 CALDES DE MAlAVELLA 

Av. Catalunya. 35 , baixo s 
Tel. 972 16 55 37 
17412 MAÇANET DE L A SELVA 

comercial 
miquel-valentí 
pernils i embotits 

ffelf. 972 80 50 17 
I www.pernilsmv.com 

RAMIONET 
LLOVERAS 
ASS E G U R AN CES 

Joan \lar,tgall J O Camprodon . 16 
1 72~0 Uago,tm 17 2~0 Uago,tcra 
tel. 97~ 8.\1 819 teL 9ï ~ 8.100~0 
1:1\. 9ï~ 8.1 1 80~ te l 97: 805 5W 
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; actualitat 

Un total de 30 comparses i més de dos mil figurants van exhibi r les seves espectaculars disfresses i carrosses du
rant la rua de Carnaval d'enguany, que es va celebrar el diumenge 21 de febrer. A més, entre els actes d'aquest 
Carnestoltes hi havia organitzada una festa de disfresses a càrrec de l'entitat "El Butlletí" , en què al llarg de 
la nit es van atorgar 3 premis a les disfresses més originals. 

elbutlletí.11 



; actualitat 

Nova edició de la Caminada d'Hivern del Bell-Matí 

La onzena edició de la caminada d'hivern del grup excur
sionista Bell-Matí es va celebrar el dia 27 de febrer. A par
tir de les 6 de la tarda prop d'una quarantena de persones 
es van aplegar al pavelló d'esports per iniciar una ruta que 
finalitzava vora la mitjanit. La caminada va recórrer un iti
nerari d'uns 17km per paratges de l'Ardenya, passant per 
llocs com can Darder, visitant l'abocador de Solius, baixant 
després cap a Ridaura tot passant per can Munné i pujant 
després cap a can Gros fins a tornar al poble. A mig camí els 
assistents van fer una aturada per sopar, i en arribar qui ho 
va voler va poder escalfar-se una mica bevent una tassa de 
brou calent. 

Setmana Santa 201 O 

Inauguració oficial del CEIP Puig de les Cadiretes 

Ernest Maragall, conseller d'Educació; Fermí Santamaria, 
alcalde de Llagostera; la regidora d'Educació, Montse Vilà i 
la directora de l'escola Núria Solà van inaugurar oficialment 
l'Escola Puig de les Cadiretes el passat 22 de Març. 
Durant aquesta visita oficial el conseller va visitar les di
verses aules del centre, i també la cuina, el menjador, el 
gimnàs i el pati de l'escola. El Puig de les Cadiretes és un 
centre d'educació infantil i primària de dues línies amb una 
capacitat de 450 places, i on aquest curs 2009-2010 escola
ritza a 259 alumnes i té una plantilla de 20 mestres. 
Aquesta nova construcció ha comportat una inversió de 
4.299.070,33€ per part del Departament d'Educació, a més 
d'una superfície construïda de 3.875,41m2. 

Per tercer any consecutiu la Setmana Santa va començar a Llagostera amb el Mercat Romà. Aquest any la diferència va 
raure en la localització del mercat, que per facilitar l'afluència de públic es va situar al barri antic; aquest ha estat un 
canvi positiu perquè la localització de les parades va quedar més ben recollida, com passa també amb la Fira del Bolet. Al 
llarg de la jornada es van poder veure lluites de gladiadors, balls de dansa del ventre i marxes dels nostres manaies entre 
d'altres. L'afluència de públic va ser abundant, possiblement a causa del fet que el mercat coincidia amb la celebració del 
Diumenge de Rams. 



Seguint amb els actes celebrats, el dijous Sant al vespre es va dur a terme el lliurament del penó, aquesta any concedit al 
penonista Narcís Llinàs Vergés, antic membre dels manaies. Seguidament, es va fer la representació de la segona edició de 
les escenes de la passió. Igual que amb el mercat, enguany també en van variar el seu recorregut, centrant-lo únicament 
en els carrers del nucli antic del poble. 

I finalment, com ja és tradició, la processó va desfilar el divendres Sant. Un any més, van ser molts els llagosterencs i visi 
tants que van presenciar la desfilada dels manaies i imatges del poble. Pel que fa al recorregut, va ser el mateix de cada 
any, amb l ' única diferència que un cop a la plaça del Castell es va interpretar l'última escena de la passió. 



; actualitat 

Guanyadors del lli Concurs de fotografia d'"El Butlletí" 

Un total de 62 van ser les fotografies que es van presen
tar al lli Concurs de fotografia d'aquesta entitat. D'entre 
totes elles, els membres del col-lectiu van escollir com a 
guanyadores les següents instantànies. 

1a posició 
"Solitud", de Núria Clara Corominola 

Za posició 
"Home del molí", d'Anna Sanchiz 

3a posició 
"Llagostera a les fosques", de Ma. Àngels Casanovas 

elbutlletí.14 

Firarebaixa 

Els comerciants de la Unió de Botiguers van organitzar, un 
any més, una nova edició de la Firarebaixa. Les parades 
es van poder visitar durant tot el matí del diumenge 7 de 
març a la Plaça Catalunya. 

30a Trobada Sardanista 

"La Flama de Farners" i "La Bisbal Jove" van protagonitzar 
la 30a Trobada Sardanista que es va celebrar a Llagostera 
el dilluns de Pasqua a partir de les 5 de la tarda. 



; actualitat 

Sant Antoni Abat 201 O 

En honor al patró dels animals, el diumenge 17 de gener es va celebrar a Llagostera el dia de Sant Antoni Abat amb la ja 
tradicional cavalcada pels carrers del poble 

Cuina entre mar i muntanya 

Des del 12 de febrer i fins el 12 d'abril l'Associació de Restaurants de Llagostera va dur a terme la 1 a edició de 
Cuina entre mar i muntanya. Aquesta campanya es va presentar el dia 11 de febrer a les 8 del vespre al Casino 
Llagosterenc. 

elbutlletí.1 5 
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Rep a ram iPC. e~ 
Dissenyem la teva imatge d'empresa 
logotip, web, targetes, samarretes ... 

Taller informàtic 

Reparació d'ordinadors 
Classes d'informàtica 
Assistència a domicili 
Venda a mida i per encàrrec 
Disseny 

ReparamiPC.com 

Dilluns a Divendres 1 0-13h i 17 -20h 

C u.ina casola n a i tra dicional 
Menú dia ri 

Menú dirari Menús p er grup s i colles 
Menjar p e r emportar C / P a nedes, 31 Tel.97 2 8 3 Ol 13 

A ssortime nt d e torrades 
Especia lita t a mb paelles de carns, 
m a risc i sar s ue les 
C uina t a la b rasa 

17240 Llagostera 
www.caotorrade s.com 

Passeig Tomàs Boada 29, Llagostera (Girona) 
~ 972 831710 

Combustiblvs 
Robert Badosa 

Tel. 972 83 02 11 Mòbil 686 331 570 Fax 972 83 00 92 

CI. Panedes, 35 17240 LLAGOSTERA 

TRE D'EST A 
¡Assumpc· Llobet 

GI Almogavers, 
1 7240 Llagoste 

Tel 97283 
mòbll62610 



; entitats locals 

Esplai El Papu-Tisores 

Els dies 29, 30 i 31 de març l'Esplai El Papu-Tisores va realitzar les seves primeres colònies de primavera . Un total de 31 
joves entre 12 i 16 anys van poder compartir 3 dies a Can Caballé, una casa de colònies situada a prop del volcà de la Crosa. 
Durant l'estada, els joves van poder gaudir d'una cursa d'orientació, una excursió al volcà, un joc de nit, diversos tallers 
i una vetllada espectacular. Aquests tres dies de convivència van servir per confirmar que l'esplai tira endavant amb molt 
d'èxit. 

Papu - colònies a Can Caballé 
Per Paula Bahí i Paula Turón 

L'esplai El Papu-Tisores va organitzar unes colònies de 3 dies durant la Setmana Santa . Els joves de Llagostera hi vam parti
cipar, tant assistint a les colònies com participant en la seva organització. En general, tots aquells que hi vàrem anar ens va 
encantar! Va ser una gran experiència poder estar amb els nostres amics i poder conviure i relacionar-nos amb nens amb els 
quals habitualment no parlem. També la convivència amb els monitors va ser molt bona, ja que a la majoria ja els coneixíem 
del poble. La seva motivació a l'hora d'organitzar activitats va ser molt gran. 
Durant l'estada vam estar allotjats en una casa de colònies a Sant Dalmai, a Can Caballé. Vam fer moltes activitats diferents, 
com ara una cursa d'orientació en la què vàrem quedar tots rebentats de tant caminar. Tot i això ens ho vam passar molt bé! 
La idea d'orientar-nos amb una brúixola ens va agradar molt. També vam fer una excursió al cràter del volcà de la Crosa i 
jocs de relaxació. Després de dinar fèiem grans partits de voleibol contra els monitors (als quals sempre guanyàvem!), i de 
bon matí ja començàvem amb les rialles només veure monitors i alumnes fent gimnàstica i ball a la sala principal. 
A l'hora de fer les tasques de la casa ens organitzàvem de tal manera que a cada grup li tocava cada dia fer una cosa dife· 
rent. La més divertida era la d'haver de despertar tothom de bon matí amb cassoles i un bon crit. 
Pel que fa al joc de nit, els monitors i monitores ens van ben espantar! Ja des del moment en què vam arribar a la casa, a la 
sala principal, havien muntat un "aeroport" on ens feien passar per un suposat detector de metalls fet amb caixes. Allà ens 
van fer treure a uns quants tota classe d'objectes que ens havien amagat a les butxaques. Més tard, ens van posar la ràdio 
perquè escoltéssim una gran notícia, aquesta era que el volcà que teníem al costat de la casa estava en perill d'entrar en 
erupció! Ja un cop vam haver sopat ens van dir que havíem de desallotjar la casa pel perill del volcà i que ens traslladaven 
a una altre lloc. Tots els nens corrents vam fer la motxilla deixant la meitat de les coses i sortint de la casa vam anar cap 
el bosc a fer el joc de nit sense saber-ho. La majoria no ens crèiem la història del volcà, però en arribar dos nois de l' ADF 
la cosa va començar a canviar, aquella nit va ser d'allò més divertida! 

L'última nit, per acomiadar-nos d'aquelles grans papu-colònies, els monitors van organitzar una festa amb ball i pica-pica. 
Els joves de l'esplai ESPEREM AMB DELIT LES SEGÜENTS! 

elbutlletí.18 



¡ entitats locals 

Consultori Llagostera - ABS Cassà de la Selva 

Des del passat mes de novembre el CAP de Llagostera disposa d'un aparell per a la realització d'esperiometries, una pro
va que elabora un estudi indolor del volum i ritme del flux d' aire dels pulmons. Fins aquest moment per a la realització 
d'aquesta prova tots els pacients s'havien de desplaçar fins al CAP de Cassà de la Selva o a l 'Hospital Santa Caterina (Gi
rona). 
Les malalties cròniques de l'aparell respiratori (asma, malalties pulmonars obstructives cròniques, al·lèrgies respiratòries, 
malalties pulmonars d'origen laboral o hipertensió pulmonar) són un dels grups de patologies que produeixen una morbi
mortalitat més elevada i la tercera causa de mort a Catalunya. 
Per tant, les espirometries s'efectuen al CAP de Llagostera amb cita prèvia i durant dos dies a la setmana: dimarts a la 
tarda i dimecres al matí. Aquest procediment s'utilitza amb freqüència per avaluar la funció pulmonar de les persones amb 
malalties pulmonars obstructives o restrictives com l 'asma, la fibrosis quística, etc. 

La prova també s'utilitza per a: 

-Elaborar un diagnòstic del pacient que presenta símptomes respiratoris com: dificultat per respirar, sensació d' ofec, fatiga, 
tos de llarga evolució, etc. 
-Valorar la resposta farmacològica a determinats medicaments. 
-Avaluar els hàbits i factors de risc que produeixen afectacions pulmonars com el tabac o determinades professions. 

Per a sol ·licitar aquesta prova és necessari un informe previ per tal de saber determinades dades del pacient. Aquesta 
sol-licitud la pot realitzar com fins ara: 

-L'equip Metge/ Infermera del mateix poble de Llagostera 
-L'especialista (pneumòleg) de l'Hospital Santa Caterina de Salt 

En tots dos casos és un gran avantatge per al pacient , ja que no s'ha de desplaçar fins a l'Hospital o al CAP de Cassà per 
la realització de la prova. D'aquesta manera s'està aconseguint disminuir de forma significativa el temps d'espera per a la 
realització de la prova i la posterior visita del metge per avaluar-ne els resultats, i així el tractament i milloria del pacient. 

Equip d'Infermeria 

elbutlletí.19 



; entitats locals 

Llagostera Ràdio 
En record de l'amic Vicenç Ferrer 

Recordo que ja fa gairebé 20 anys que el vaig conèixer, se'm 
fa difícil imaginar-me Llagostera Ràdio sense ell. 
En aquest àmbit on l'hem compartit tots el que l'hem pogut 
tenir de company, vam comprovar que en Vicenç i les seves 
sardanes eren dos elements inseparables i que han marcat 
els primers 25 anys de l'emissora. 
Compaginava la dura tasca del camp amb una activitat tan 
nostra com són les sardanes i la informació que se ' n deriva- · 
va, sumat al sentit de l'humor, al seu esperit crític portat a 
vegades fins als extrems, i al seu catalanisme, el feien una 
persona del tot singular. 
Enregistrar o emetre en directe "Nostra dansa la sardana" 
era tot un repte per qui portava el control tècnic, ja que 
calia estar molt atent i no perdre detall. Normalment la 
tasca del control la feia l ' última persona que havia entrat 
a l'emissora, és a dir, "el novato". Sovint la sorpresa del 
nouvingut era majúscula quan fent broma en Vicenç saluda
va dient "españoles todos ... " i li entregava un munt de cintes 
gravades als aplecs a punt per radiar, sempre amb perill de 
confondre's de cara i provocar "el desastre" o del contrari 
que tot sortís rodat i exclamés "eh que en sabem, eh que 
ho fem bé!" . 
Això sí, els millors moments que recordo tant al principi de 
ser a Llagostera Ràdio com en aquests últims anys que també 
li havia fet el control eren els minuts que sonava la sardana. 
A micro tancat la conversa bullia, de sardanes evidentment 
en parlava però d'històries de l'ahir, festes majors passades 
i els seus músics, dels racons de les Gavarres i l' Ardenya i 
de les ganes de transmetre una vida viscuda intensament, 
captivava la meva atenció com aquell infant que descobreix 
el món que l'envolta. 
En Vicenç tenia passió per a les sardanes ja des de molt 
jove, les ballava fins que el seu deteriorament físic ho va 
impedir. Era normal veure'l emocionat amb segons quines 
peces o fent al·lusió a músics a qui tenia molta estima. 
El seu saber tant del món de la sardana com de la vida al 
camp i a bosc han marxat amb ell, però en queda alguna 
cosa en tots els que l ' hem conegut en qualsevol de les seves 
facetes. 
Les sardanes continuen a Llagostera Radio, però mai seran 
el mateix sense el comentari enriquidor, a vegades irònic i 
sarcàstic que afegia a les presentacions de les peces que 
escollia per al programa. 
En Vicenç ens va deixar el passat 28 de novembre de 2009 
a l'edat de 79 anys. Aquestes quatre ratlles intenten recor
dar l 'empremta que ha deixat a Llagostera i allà on l'hagin 
conegut treballant en la lloable tasca de difondre aquest 
símbol de la identitat catalana que es " Nostra dansa la sar
dana". 

Ramon de Arriba Regàs 
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CEIP Puig de les Cadiretes 
1 a Jornada d'Escoles Novelles 

L'escola Puig de les Cadiretes participà en la 1 a Jornada 
d'Escoles Novelles "Temps d'Escola, Temps de Vida", ce
lebrada els dies 5 i 6 de març de 201 O i organitzada per 
l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autòno
ma de Barcelona, conjuntament amb la Federació de Movi
ments de Renovació Pedagògica de Catalunya. 
El sector mestres estigué representat per l'equip directiu 
del centre i el sector mares i pares per la Paqui Pedraza, 
membre de la junta de l ' AMPA. 
Dins del marc de la jornada, famílies i mestres compar
tirem una situació de formació en relació als processos 
d'ensenyament i aprenentatge, les competències bàsiques i 
les dinàmiques relacionals amb les famílies i l'entorn. 
El títol de la jornada "Temps d'Escola, Temps de Vida" pos· 
sibilità el tractament del temps més enllà d'una perspectiva 
organitzativa, afavorint la seva anàlisi des d'una dimensió 
que pot embolcallar l'activitat educativa, pensada profun· 
dament al servei de la vida. 
La valoració de l'experiència fou del tot positiva, tant que 
ja esperem l'organització de les 2es Jornades, que de ben 
segur comptaran amb la representació de l'escola Puig de 
les Cadiretes. 

·--· ~~'~truccions 

Ctra. Tossa, 45 

RECASENS, s.l. 

CI Barceloneta, 6 
17240 LLAGO STERA (Girona) 

Tel. 972 83 03 72 
Fax 972 83 04 25 

PLANXISTERIA i PINTURA 

ALBERT 
Albert Mallorquí i Guich 

Tel. i Fax 972 80 53 09 
17240 LLAGOSTERA 

(Girona) 

; centres eudcatius 

Estètica 

He renovat la imatge! 

He canviat de domicili ! 

Gràcies a vosaltres, que em doneu 
les ganes de millorar com a 
professional i c&.ixer com a persona. 

C/ Consellers 11, lr la 

Telf. 972 831 444 

Llagostera 
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MOBLES I FUSTERIA CATEURA, S.L . 

.fusteria 

. mobles en general i a mida 

.mobles de cuina 

.tapiceria 

.matalaseria i articles de descans 

EXPOSICIO I VENDES: 
Carretera Tossa, 7 
Tel. 972 83 09 95 

o 

o~ 
GABINET TERAPÈUTIC 

RENART - PONT 

CI Mas Sec. 53 • 17240 LLAGOSTERA 

17240 LLAGOSTERA 
GIRONA 

OSTEOPATIA 
QUIRO MASSATGE 

QUI ROPRAXIA 
DRENATGE LIM FÀTIC 

FANGOTERAPIA 
TERÀPIES MANUALS 

MASSATGE AYURVEDA 

EST~TICA 
GIMNÀSTICA CORRECTIVA 

TEL 972 83 10 07 Fax: 972 83 13 67 

Farmàcia Saurí c. b . 
Carrer Pau Casals 13 
17240 Llagostera (GI) 
T./F. 972 80 55 99 
magdasauri@cofgi .org 

:M ercuía, perfumeria, comyléments 

'Do{ors (jurnés 

C/ Vonze({es, 6. 17240 L(agostera 

'J'e(èjon: 646-260299 

nC>VCJ Col/vi s.l.11. 
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TELF. 9 72 83 1 O 1 1 

FAX: 972 80 54 53 

lrnportoc:ió do c e reals 

CI Camprodon, 12 - Apartat 49 

1 7 240 LLAGOSTERA (Girona) 



EL RACÓ DELS ARTISTES! 

L'Alba va néixer el 1986 al nostre poble, i des que va poder agafar un llapis ja va començar 
a fer servir la seva imaginació sobre el paper; explica que aquest art prové inconscientment 
del seu pare, el qual també li ha agradat sempre dibuixar. 

L'Alba utilitza una gran varietat de tècniques a l'hora de fer els seus quadres, des del llapis 
o la tinta fins al dibuix per ordinador. Però la que més utilitza és la tècnica mixta de dibuixar 
amb tinta i colorejar amb ordinador. 
Per pintar els seus quadres es basa en coses quotidianes, en petites coses que passen per 
la seva vida o que ella observa en el seu entorn, però en la gran majoria dels seus quadres 
surten dones imaginàries, com es va poder veure en la seva primera exposició, la qual 
portava com a títol "Elles". El motiu? No hi ha una explicació exacte, simplement s'hi sent 
identificada i l'inspira molt més pintar dones que homes, ja que pictòricament la figura de 
la dona la troba molt més interessant que la de l'home. 

Fa poc la nostra protagonista va tornar d'una llarga estada a Nova York, la qual classifica 
com una època molt productiva per a ella. El canvi més important de l'artista va ser el canvi 
en el suport dels seus quadres, va passar de la tela a l'ordinador, una tècnica més ràpida 
a l'hora d'expressar-se. Durant aquesta estada estadounidenca tant productiva l'Alba va 
crear un blog (http:/ /eclekticaa.blogspot.com/) on mostrar les seves pintures. Nova York 
va ser el detonant d'aquest canvi i la nostra artista declara que amb aquesta tècnica s'hi 
sent molt més còmode. La idea de crear aquest blog li va sorgir durant la llarga estada a 
l'estranger. Aquest viatge no només li va servir per aprendre anglès, sinó que va convertir
se en una font de producció artística on va aprendre a canalitzar tot el munt d'idees que 
tenia. A més, aquest espai virtual va servir-li de contacte amb tota la gent que l'esperava 
a Llagostera, i també com a portal on poder mostrar les seves pintures a qui volgués, tot 
veient el blog de forma permanent. El blog és una forma d'estendre la seva creació artística 
arreu, i fa que el que pinta ho pugui compartir amb molta més gent. I d'on va sortir el nom 
del blog? El va escollir perquè li va agradar com sonava la paraula, el què significa i perquè 
s'identifica amb ella. 

Aquest any l'Alba va tenir la oportunitat de fer un canvi i apuntar-se a un màster de disseny 
de moda, una oportunitat que no ha deixat escapar. Així doncs, ara mateix la nostra artista 
local s'està obrint camí en el món de la moda, tot i que sense deixar de banda la seva passió, 
la pintura. 

Mireia Coltell i Júlia Turon 

" Sunny atternoon" 
20 de setembre de 2009 

; cultura 

" Giris just want to have fun" 
20 de desembre de 2009 
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Oh! "Gran" Fecsa-Endesa ... 

Ave Fecsa, els que et paguem cada mes et saluden! Els que 
estem tan contents amb el teu servei et saluden! Els que 
quedem meravellats per les teves magnífiques torres elèc
triques et saluden! Els que veiem com te'n rius de nosaltres 
et saluden! Els que prefereixen no pagar-te les pròximes 
factures et saluden! I així podríem estar-hi hores i hores, 
però aquests senyors del Butlletí no em deixen més que una 
pàgina . .. llàstima! 
És impressionant com després de la forta tempesta de neu 
del passat 8 de març les torres queien com si no fossin res. 
Jo era un dels "atrapats" a la carretera, i com que no em 
podia moure del cotxe anava contemplant com torre rere 
torre, primer es doblegaven, després s'inclinaven i final
ment queien. Un fet que com molt bé sabem ens va deixar 
sense subministrament elèctric durant dies, un fet lamenta
ble i indignant, impensable l'any 2010. 
Tots pensàvem que unes torres elèctriques eren resistents 
a les adversitats "normals" de la climatologia, però es veu 
que aquí prefereixen construir-les de plastilina. Després te
nen tota la cara de dir-nos que no es culpa seva, que va ser 
una tempesta massa forta ... la meva pregunta és molt sen
zilla: aquí cau molta neui es destrossen les torres, però al 
Pirineu passa cada any i quantes en cauen? Els responsables 
d'aquesta companyia sou una vergonya, i a sobre encara 
teniu la barra de no rebaixar la factura de la llum als milers 
d'afectats. Sí senyors, això és una empresa! Una empresa 
de lladres! 
El més curiós de tot és que només s'ha parlat i expedientat a 
Fecsa Endesa, evident és clar, però i Telefònica? (o més ben 
dit "Timofónica"?). Ens va deixar hores sense línia i ADSL, 
no és igual de vergonyós? Quants operaris treballaven per 
a restablir el servei? Molt pocs, aquesta és la resposta, i la 
xarxa telefònica estava també gairebé tota a terra. 
Als uns els hauria de caure la cara de vergonya deixar milers 
de persones sense llum dies i dies, i als altres deixar a tants 
clients sense telèfon ni ADSL. 
Senyors, no n'hi ha prou en demanar disculpes i dir que ja 
ho arreglareu tot, perquè mentrestant us continuareu em
butxacant els nostres diners a canvi d'un servei deficient i 
ridícul. El que hauríeu d'haver fet si fóssiu una mica compe
tents, és fer una important rebaixa a la factura de la llum 
(això també va pels senyors del telèfon), o directament i 
com a disculpa real, no cobrar la factura del mes de març. 
Ave Fecsa, Ave Telefònica, els que seguirem mantenint les 
vostres butxaques de lladres, s'acomiaden. 

El senyor del pis de dalt 
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Reflexions escalivades 

Globus al paradís 

Passejava pel Parc de la Torre, abstret absolutament en el record de tardes i nits de festa 
quan transitàvem a gran velocitat entre l'adolescència i un futur que volíem menjar-nos 
sense mastegar. Recordava quan el globus que durant la infància portava agafat de la mà, 
ja havia volat, i el següent paradís, el dels autos de xoc, també quedava enrere. Després 
vingueren les nits de festa, quan en comptes de portar el globus agafat, era el globus el que 
ens portava a nosaltres alguna nit d'infaust record. 
M'adono que el paradís mai no és un lloc perfecte i no sempre està net; però el somriure 
d'un nen, l'entusiasme en la cara d'un jove o l'excepcionalitat d'unes dates que comporten 
festa, són importants pel bon funcionament de l'univers. 
Malgrat la discussió habitual sobre les despeses de la festa major, crec que és important 
aquesta celebració. La comissió de festes ha de fer uns equilibris extraordinaris per progra
mar espectacles que satisfacin a tots els públics, i al mateix temps, no disparin el pressu
post. 
Aquesta reflexió no la faig amb la intenció de criticar la programació de la festa , sinó per 
intentar evidenciar la importància del respecte als altres. Els gustos, interessos i aficions 
canvien amb el temps, per tant no podem desqualificar els concerts de rock, ni les sardanes, 
ni el concurs de dibuix .. . Cada espectacle o activitat té un públic determinat i la comissió 
de festes ha d'intentar fer un programa el més equilibrat possible. 
Mentre les neurones em treballen a dos mil per hora en aquestes disquisicions, ensope
go amb la fusta que delimita el sorral dels nens petits i vaig a parar de cap a terra. Des 
d'aquesta posició aprofito per adreçar-me als joves que volen destrossar les nits de festa 
(com ho havíem fet nosaltres fa un temps), per fer-los veure que passar-se en el consum de 
certes coses (a part de fer-nos mal) ens converteix en personatges ridículs. 
Aprofito la posició estirada i ridícula damunt del sorral per preguntar-me: Què ens depara 
l'esdevenidor? 

Joan Frígola 

Viatges al pensament 

Passes pàgines sense saber perquè, no mires cada pàgina que passes amb la punta dels teus 
dits, no la mi res. Tants records llunyans, tants moments que només es troben en aquests 
fulls ... tants minuts junts només plasmats en aquest àlbum que ara mateix no estàs mirant. 
Cada record va acompanyat d'una cançó, una cançó que només coneixem nosaltres i que a 
vegades aquestes cançons no són a les pàgines dels àlbums. 
"De cop em mires, et miro i sospires, jo tanco els ulls i tu apartes la vista, quasi no respiro, 
em faig petita i em poso a tremolar. I de cop passa, desperten els meus llavis, pronuncien 
el teu nom tartamudejant . . . però el temps es para, t'acostes dient: jo no et conec i ja et 
trobava a falta r ... 
I estem arribant, la meva vida ha canviat, un dia especial, m'agafes la mà, arribem a un 
túne l que apaga la llum ... Et trobo la cara, gràcies a les meves mans, em torno valenta i et 
beso als llavis, dius que m'estimes i jo et regalo l'últim sospir del meu cor ... " 

Recordes cada moment com si fos ara, cada mirada, cada somriure, cada fiblada a la pell, i 
tot perquè tots els moments estan en aquestes quatre pàgines; però no les que estàs passant 
amb la punta dels teus dits, sinó les pàgines que ja no hi són ... Quan ja no recordis aquestes 
pàgines, t 'enrecordaràs de mi? 

Mireia Collell 

; cultura 
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Activitats a la Biblioteca Julià Cutiller: 

Xerrada de Núria Esponellà 

El dijous 29 d'abril a les 21h, l'escriptora parlarà de la 
novel· la amb què ha guanyat el premi de novel·la històri
ca Néstor Lujan, "Rere els murs", una obra ambientada al 
monestir de Sant Pere de Rodes i a l'Empordà del segle Xli. 
Núria Esponellà és filòloga, professora i escriptora. lm
parteix tallers d'escriptura i és col·laboradora habitual 
en premsa i ràdio (Catalunya Ràdio i RAC1 ). Va noveHar 
la sèrie televisiva "Temps de silenci", ha treballat com a 
articulista a "La Vanguardia" i escriu per a "El Punt" diari i 
publicacions diverses. 
Entre els diversos premis literaris que ha rebut destaquen 
el "Premi Ciutat de Badalona 2000", el "IV Premi Columna" 
i el "Premi de periodisme Bonmatí 2004". 

Té publicats tres llibres de poesia : "Un vent, una mar", " La mirada de la gavina" i "Quadern d'Empúries", un poemari 
inspirat en el paisatge d'Empúries. Els paisatges de l'Empordà són una constant en bona part de les seves novel·les, entre 
elles "Gran Cafè" (Columna, 1998), " El mateix vell amor" (Columna, CoHecció Clàssics, 2000) i "La travessia" (Columna, 
2005) . La novel·la "Sunitha. Història d'una nena apadrinada" (Columna, 2003 i Ed. Martínez Roca) és fruit d'una llarga esta
da a l ' Índia, a la Fundació Vicenç Ferrer. En narrativa breu té publicats dos llibres: "Petits grans plaers" i "Un any al camp". 
Per a més informació consulteu el web www.escriptors .cat o el blog de l'escriptora http: //nuriaesponella.blogspot.com 

Servei de Grua 24 hores 
Venda i reparació de maquinària de jardí 

Ctra. de Tossa, 13 
Tel. 972 80 56 84 1 7240 LlAGOSTERA 
Fax 972 83 18 48 (Girona) 
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HORARI 

CENTRE VETERINARI 
LLAGOSTERA 

- MaU: de 11"30 a 1'30 (e xcepte d imecres) 

- Ta rda: d e S 8 8 

• Dissabtes: d e 11' 30 8 1' 30 

(Juliol I A c;¡ost dimecres mall o b e rt) 



FVSTERlA AVREll 
CI Sant Josep 9 

17240 Llagostera Girona 
Tel : 972 80 55 87 Mov: 687 968 940 

E-MaU: -annleri6462@gmail 

F RI GOLA 
LLIBRERIA PAPERERIA 

Ganix, 14 , Llagostera 

Tel.972830384 

LLIBRE RI 
SUREDA 
s . c . 

Plaça Catalunya , 15 • LLAGOSTERA (Girona) 

Tel / Fax (972) 83 00 97 

Foto Kitn 
'Repo..ta*9es 

Fotos d'6:m.di 
Maie.-ial Fatog .. &fic. 

Fotos de. Carnet a l'instant 
Revelat en 24 Ho.-e.s 

Mat"C& a Mida 
Les -teves fotos des de qo..alsevol 

s ... po..t digital 

c.,.,._,. c.,......,~,& 
'17240 Ll.:..god<o""' 

'"t'elf. ; 'F..,., 972-89.02.04 

r ~~-~· ~-~~.<?~~~r ~t;. I 

[ _ _.._ .L --· - ) 

PUIG LLAGOSTERA, S.A. 

Plaça Mercat, 1 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 

~ 

!!I 

Serveis Digitals 

Tel. 972 83 02 63 
Magatzem 972 83 00 41 
FAX: 972 80 52 17 

JOAQUIM COMAS CORRIUS s. L. 
CONSTRUCCIÓ D'OBRES 

Telèfon i Fax 972 83 02 06 
comascorrius@ hotmail.com 

Carrer Maiena, 15 
17240 LLAGOSTERA 

(Girona) 

jOAN XIRGU I (HJRANA 
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Ingredients! 
100g de nous 
340g de pastanagues 
200g de farina 
80g de farina integral 
4 ous 
200g de sucre 
1 OOg de sucre morè 
240m! d'oli 
2 culleradetes de vainilla 
2 culleradetes de canyella 
1 culleradeta de bicarbonat 
2 culleradetes de llevadura 
Y2 culleradeta de sal 

Ingredients per al "frosting" 
(cobertura) 

300g de formatge Philadelphia 
250g de sucre glas 
50g de mantega 
300ml de nata líquida 

elbutlletí.28 

Elaboració! 
-Torrem les nous al forn a 180° de temperatura. Després de 8 minuts les 
traiem del forn i les deixem refredar. 
-Amb el "turmix" triturem les pastanagues i les nous ja torrades (separada
ment). 
-En un bol barregem la farina, el bicarbonat, la llevadura, la sal i la canyella 
fins a aconseguir una massa homogènia. 
-En un altre bol hi barregem els ous amb el sucre, fins que quedi una massa 
blanca i espumosa. A continuació, hi afegirem l'oli i la vainilla, i seguirem 
batent fins a obtenir una barreja homogènia i lleugera. 
-Barregem el contingut dels dos bols fins a aconseguir una massa lleugera. Se
guidament ja hi podem afegir les pastanagues i les nous triturades i remoure
ho bé fins a integrar-ho a la barreja. 
·A continuació, emmotllarem la massa i la posarem al forn a 180° durant 30 
minuts aproximadament. 
-Mentre el pastís és al forn preparem el "frosting" (la cobertura) . 
-Posarem la mantega i el formatge Philadelphia (a temperatura ambient) en 
un bol, i ho batrem fins a aconseguir que quedi gairebé muntat. 
·A mesura que ho anem batent hi afegirem el sucre i la vainilla, fins que 
ens quedi una massa uniforme i sense grumolls. Arribats a aquest punt hi 
afegirem, en diverses tandes, la nata (la qual haurem muntat prèviament). 
L'anirem incorporant a la massa a poc a poc, d'una manera suau. 
-Una vegada haguem tret el pastís del forn i s'hagi refredat, el cobrirem 
totalment amb el " frosting" i el deixarem a la nevera durant 1 hora com a 
mínim, perquè agafi consistència i frescor. 

Bon profit!--f 



RECOMANACIONS 

El llibre 

Títol: "Petons de diumenge" 
Autor: Sílvia Soler 

La Valèria és la protagonista d'aquesta història, una noia amb 
inquietuds intel·lectuals que vol anar a estudiar a la universi
tat, quan a l'època que transcórrer aquest llibre no estava ben 
vist que les noies tinguessin aquesta classe d'anhels. A més, 
la protagonista s'enamora de l'home que suposadament no li 
convé. Malgrat tot, la Valèria s'entesta en afirmar el seu amor 
i viure la vida que ella desitja. 
Amb aquest llibre, que té un Premi Prudenci Bertrana, la seva 
autora, Sílvia Soler, reconstrueix la història de milers de dones 
que durant el franquisme van fer petites rebel·lions personals 
intentant ser felices en un temps en el qual estimar-se era pe
cat i els petons s'havien de reservar per als diumenges. 

El web 

Adreça: www. taringa.net 

Un lloc web on pots descarregar-te tot tipus de programes in
formàtics, pel·lícules, jocs, imatges ... Taringa.net és una co
munitat penjada a lnternet, on pots trobar les respostes que 
necessites en cada moment. 

El disc compacte 

Títol: "Un dia qualsevol" 
Artista: VUIT 

Vuit és un grup que neix el 2009, format per 3 nois de la pro
víncia de Barcelona: en Carlos (veu i guitarra), l'Óscar (bateria) 
i en Llorenç (baix i veus). Al principi del 2009 van gravar una 
maqueta que els va obrir la porta a l'edició del seu primer LP, 
anomenat "Un Dia Qualsevol". Aquest CD està compost per te
mes càlids i melangiosos, compromesos i emotius, que són els 
que caracteritzen a la banda catalana. El bo i millor del pop
rock amb pinzellades de rock alternatiu, i el toc particular i 
innovador de "Vuit" recorden per moments a "The F ray", "One 
Republic", "Snow Patrol" o "Keane", ocupant d'aquesta mane
ra un panorama que a Catalunya encara ningú no havia cobert. 

Sílvia Soler 
Petons 

de diumenge 

TARI NGAI 

vuit 
un dia qualsevol 



farmàcia 

CI Consellers, 28 - Tel. 972 83 29 18 
17240 Llagostera 

LA XURRERIA CAN GARCIA 

specialitat en: 

"S'accepten encàrrecs 

Passeig Pompeu Fabra, N° 86 -llagostera- (Girona) 
~~ 

Telèfon: 646 Si&-.-7-03 

elbutlletí.30 

CARNS I EMBOTITS 
Elaboració pròpia 

ÇJtSCO:NS 
Aut. Sanitària 376-XA-015 

C/Migdia, 21 - Tel. 972 83 O 1 54 
LLAGOSTERA 

Ramon Gurnés 

Ora. Tos, a. ,f n. I ,2-W I. L :\CIO~TER:\ 

Teb. 972 8.1 UlJ 07- F.t \ ')72 ~L' IQ 66 

I LAGOSTERA RÀDIO 
105.7 FM 

www .llagosteraradio. cat 



Rostisseria Montserrat 

HORARI 

de dim a rts a dissabte de 9 a 5 

d issa btes de 9 a 3 i d e 6 a 9 

d iume n ges de 9 a 3 
t dfllt/11~ tancat excepte fest ius_) 

C I Ganix. 46 Llagostera 
Tel . 972 805 7&8 

Viñas 
Ctra. Girona a Sant Feliu. Km. 10 
Telèfon 972 83 01 90 
Fax 972 80 53 83 
17240 LLAGOSTERA (Girona) 
E-mail: pinsosvinyas@ infonegocio.com 

Q 
LLENYES i CARBONS RISSECH 

Tel. 972 830 572 

FARMACIA bertàsl¡noñ ~ 
Av. del Gironès, 8 

17240· Llagostera (Girona) 
Telèfon i Fax: 972 83 21 85 

Els temps canvien i les farmàcies també ... 
vine a la Farmàcia Berta Slmon {, 

i notaràs la diferència! \ 

Ma Carme Valentí 

Perruqueria unisex. 

PUB L ' ENRENOU 
llAGO SlERA 

extensions. depilactons facials, 
manicura. solàrium i mes 

Avinguda del Gironès. 8 · local A 
11240 Llagostera (G~ona) 
I. 972 8300 20 
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Actualitat esportiva 

Bàsquet 
SÈNIOR A MASCULf 
Estan a la lluita en el grup capdavanter. L'equip segueix inspirat però li falta una mica de regu· 
laritat per tal de fer el salt a segona catalana. El passat 11 d'abril es va jugar el derbi contra 
el cassanenc, un partit important amb "morbo" dins i fora de la pista. Al partit d'anada els 
nostres ja van guanyar i a la tornada continuaven essent els favorits, ja que les posicions en la 
classificació ho diuen tot. Sort per aquest final de temporada que serà necessari i imprescindi · 
ble, igual que el suport de l'afició. 

SÈNIOR A FEMENÍ 
No perden pistonada. Confirmant així la gran temporada que travessen els nostres equips de 
bàsquet enguany. Ja classificades a la següent fase, estan firmant una molt bona campanya 
seguint els passos de l 'Argentona. Si no afluixen , la cosa promet! Ànims noies. 

Futbol 
PRIMER EQUIP 
El primer equip de la UE Llagostera ha quedat en una posició còmode a la taula de classificació. 
No està en terra de ningú i ara mateix gairebé amb la salvació assegurada lluita per quedar al 
més amunt possible. 

LLAGOSTERA· CASSÀ: a les fosques. El derbi va acabar amb empat sense gols al camp del Lla· 
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gostera. Aquest partit sense més història i poc interessant futbolísticament parlant, passarà 
a la història i serà recordat perquè serà el derbi de la nevada. Es va jugar a les quatre de 
la tarda perquè no s'haguessin d'encendre els llums del camp de futbol. Això va suposar 
que els dos equips sortissin al camp amb una pancarta reclamant solucions a Enher després 
d'una setmana a les fosques. 

FEMENÍ 
Menció especial a l'equip de futbol femení del poble, que enguany estan realitzant una gran 
campanya i lluiten amb el grup capdaventer d'equips per quedar al més amunt possible. 

Handbol 
SÉNIORA: 
En plena fase d'ascens. Després d'un petit sotrac, la remuntada és possible i amb les prime· 
res victòries en els primers partits de la fase d'ascens sembla que aquest any torna a passar 
una altre tren en direcció a lliga catalana. Si l'equip està inspirat, l'ascens està a l'abast i 
seria un gran èxit després del desafortunat desenllaç de l'any passat. 
Tots amb l'equip ara que els punts a casa són més imprescindibles que mai. 

Patinatge 
En els campionats de show d'aquest any hi van participar 
l'equip de cadets del nostre poble amb un espectacle titulat 
"Equilibri natural" (anaven vestides d'espantaocells). En el 
campionat provincial celebrat a Palau van quedar en una 
més que meritòria segona posició. La primera posició, però, 
va ser per l'Olot, amb el disc "De tot cor" (anaven de "Cupi
dos"), i la tercera posició va ser per l'aulet de Celrà amb un 
disc en què feien d'estàtues. Finalment, i en quarta posició, 
va quedar-hi l'equip d'Hostalric amb el disc "Enamorant
se". 

En el campionat de Catalunya celebrat a Lleida, les nostres 
patinadores van quedar en sisena posició. El podi va ser ocu
pat pel C. P. Tona en primer lloc arn el disc "il·luminant el 
cel". En segon lloc va quedar la fundació Vilanova amb el 
disc "Cinema mut" i en tercer lloc l'Olot amb el disc "De 
tot cor". 

; esports 
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CAL ('~ Restaurant / Bar 

el Sant Feliu, 55 
LLAGOSTERA 17240 Girona 

Telf: 972 831125 I 972 830129 

M COMERCIAL 

C>N ls E 
* P. RABASEDA~ - M. BOADELLA, C.B. 

CONfT.CCIONS - qÈNf.RJ:. f)f. ?tiNT 
LL.E.NCLR./A - C01?.$f.Tf.R./A 

l<:OBA Df. CASA 

Plaça Cata lunya, 1 - Local A 
Tel. 972 83 05 4 6 

n~ : r fusttria ROIBfi. S.L. 
MOB~IAmDECUINAiBANY 

CI Llevant, 1 
17240 LLAGOSTERA 

TeL 972 83 08 20 
Fax 972 80 52 69 

'E{via 
moda 

Crístòjo( Co(om, 1 17240 !{agostera '1972831 

PAVIMENTO$ Y CONSTRUCCIONES, 

Ramón Caceres lbêlñez 

Músic Aguiló, 35 17240 Uagostera (Girona) 
972 830 564- Móbil 608 430 489 

Praneese Pujadas .
:a 

FO.VTANERIA · ELECTRICITAT 

CALEFACC/6 . GAS. REGS 

DESA/GOES • IL.LUMINACI6 

Passeig Romeu. 57 B, 2a. · Tel. (972) 83 00 13 
17240 LL AGOSTERA (Girona) 

Mob.629351666 
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MIC 2010 

La Setmana Santa passada es va celebrar al camp municipal de futbol un dels tornejos de 
futbol base més importants del futbol europeu i mundial. En els últims anys aquest torneig 
ha evolucionat cap a la internacionalitat i reconeixement d'arreu. Milers de jugadors i des
enes d'equips d'arreu del món van passar el cap de setmana de 1'1 al 4 d' abril a la Costa 
Brava, gaudint del millor futbol base. Camps de gespa artificial, bones instal-lacions i els 
millors equips són l'al·licient de tothom. 
A més, enguany Llagostera ha viscut grans partits, tant en la categoria de cadets com en la 
d'infantils, passat pel municipal equips com el Brasil, la selecció nacional Xinesa, el Girona, 
etc. 
Aquesta era la desena edició d'aquest torneig, celebrat per primera vegada l 'any 2000 a 
Palamós, i que es celebrava per segona vegada a Llagostera, amb la participació dels nostres 
equips cadets i infantils, que van poder gaudir de les semifinals de la categoria cadet. 
Durant aquest dissabte de semifinals es va poder veure molta gent al camp, un fet que no 
es pot apreciar en massa ocasions. 

El Bus del Barça a Llagostera 

El dissabte 20 de febrer la Plaça Catalunya es va omplir de barcelonistes llagosterencs que volien veure les 6 copes aconse
guides pel millor Barça de la història. L'acte, organitzat per la Penya Barcelonista de Llagostera, va durar des de les 5 de la 
tarda fins a les 9 del vespre. Durant aquestes quatre hores els llagosterencs van respondre massivament a l'acte, formant 
llargues cues per poder visitar els trofeus. Sens dubte la llarga espera va valdre la pena, i tots els assistents van poder 
marxar a casa amb un record difícilment repetible. 
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vivers 
can ragolta 

I fil~ ...... 

Veïnat de Cantallops, 3 
Tel. 972 83 04 80 
Fax 972 80 56 97 

Mòbil 64 7 668 441 
17240 LLAGOSTERA (GIRONA) 

e-mail : viversragolta@hotmail.com 

FERROS FORJATS 

JOSEP AIGUABELlA 

Carrer Tossa, 5 
Tel. 972-83 02 70 
Fax 972 - 83 02 70 

CARPINTERIA METÀLLICA 
AMB FERRO I ALUMINI 
TANCAMENTS DE TELA METÀLUCA 

17240 LLAGOSTERA 
(Girona} 

CI. Consellers, 2 

Tel. 972 83 02 57 

17240 LLAGOSTERA 

Ml LAR Codolar 

esnllllr esfícll 

Carrer Camprodon, 11 
Tel- Fax. 972-83.04.77 
E-mail: codolar@)nilar.es 
www.milar.es 
17240 LLAGOSTERA 
(Girona) 

C/ Comte Guifré, 1 - Tel. 83 01 63 
LLAGOSTERA 

CASTELLÓ - MART(, S .L . 
Serrallena 1 Fustena metal ilca 

CI Pone nt 1-3 (Pollgon Industria l li) 17240 Llagostera 
Tel. 972 83 06 27 - Fax 972 83 10 65 

e-mail: castellomarti@ telefoníca.net - www.castellomarti.com 

HOSPITAL VETERINARI 

~CI NOS~ 
CLÍNIQUES VETERINÀRIES 

PERRUQUERIES CANINES 

URGÈNCIES 
Tel. 972 331 248 

BLAN ES: HOSPITAL: Rbla. Joaquim Ruyra . 75- Tel. 972 33 1 248 

CA SSÀ DE LA SELVA : Ctra. Provincia l, 141 -Tel. 972 460 526 
MALGRAT DE MAR: C Passada. 49-51 -Tel. 937 6 12 700 

www.cinos.cat 

Manel Malagón Serrano 

Comte Guifr~. 2, 2n. 1 a 
1724 0 llagostera 

Tell.: 972 8 3 01 03 
M6bil: 629435509 

SERVEI DE NETEJA DE XEMENEIES 



ELPDLL. CDm 
magazine independent d'actualitat 

ALUMINIS 
COLLELL, S.L. 

Serralleria Metàl./ica d 'Alumini 

Ofic1nes 1 taller CI MIQJOrn. 21 17240 LLAGOSTERA (Girona) 

TeL 972 80 56 22 - Fax 972 80 56 44 
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Copisteria Llagostera 

Material d'oficina 

Material escolar 

Segells de goma 

Copiadores-Fax 

Mobiliari 

Servei de reprografia 

Copisteri a en general 

e/ Cadí, 1 baixos 

17240 Llagoste ra 

Tel. 972 831787 
Fax 972 83 17 86 

t:D 
ASSESSORIA MONTIEL BOADAS. S.l. 

Laboral • Fiscal • Jurídica 
Corredoria d'Assegurances • 

Agent d e l a propietat 

lmm obll.rl a núm 625 

ri !I 
COLHGIAT 

• Comptable 
Finques 

Admin istr ador de fln· 

qu e s c oHeglada 836 

Plaça Barceloneta, 8 17240 LLAGOSTERA (Girona) 

Tel. 972 83 18 18/972 83 03 62 · Fax. 972 80 52 30 
E-mail: assessoria@montielboadas.com 



Absències i presències 

El dilluns 8 de març passarà a la història moderna del nostre poble com el de la nevada 
que ens va deixar sense llum una setmana. S'ha escrit i comentat molt al voltant d'aquells 
dies que ens van fer treure la pols dels càmping gas, de les espelmes i , fins i tot, dels llums 
de carburo si hi hagués aquest combustible que tenia olor de sofre. Però el temps ens fa 
oblidar ràpidament els drames viscuts i les mancances a les quals ja no estem avesats. Som 
víctimes de la societat de consum i si la vit roceràmica és més neta que la cuina de gas, 
electrifiquem la casa. I si la llar de foc ens feia pudor de fum i pols, la tapiem i llestos. 
Conceptes semblants ja els he escrit però s'hi ha d'incidir perquè demà ja no recordarem 
una nevada que ens va fer ensenyar les vergonyes. En canvi, s'ha de destacar l'esperit de 
col·laboració que va haver-hi entre la majoria de la gent. A molts pobles de les comarques 
gironines, centenars de persones van fer nit en pavellons municipals i en els locals que es 
van poder habilitar. Em consta que a Llagostera aviat va funcionar una brigada de voluntaris 
per netejar carrers i camins, recuperant vells esperits de col·laboració desinteressada. A la 
colla hi havia tota mena de gent, d'aquells que sempre hi són, i també, dels qui fins ara no 
hi eren, i això és molt positiu. En canvi, també m'han arribat absències incomprensibles. 
Quan s'hi ha posar el coll, s'hi posa, faci sol o nevi, i mai més ben dit. 

Visca la República! 

Quan aquest Butlletí surti al carrer, suposo que ja s'haurà celebrat l'aniversari que es fa 
a Llagostera amb motiu del 14 d'abril, dia de la proclamació de la 11 República. Aquest 
acte extraordinari serveix per introduir un llibre que m'ha deixat bocabadat. Es tracta d'un 
treball que recull la memòria i els plànols que s'havien traçat del Pla General d'Obres Pú
bliques de 1935. En aquests documents que van elaborar un equip de 7 persones en només 
11 mesos es definia cap on havia d'anar el país en l 'àmbit de les comunicacions, és a dir, 
carreteres, aeroports, ports , xarxa elèctrica, aigua potable, sanejament, etc. Els de la 
meva generació quan érem petits anàvem a jugar a "guerra" a les quatre parets d'un gran 
edifici abandonat a mitja construcció. Tothom sabia que aquella andròmina havia de ser 
una escola que s'havia començat en temps dels "rojos" però que el conflicte havia deixat 
a mig fer. L'incompetent administració franquista va tardar els perversos "25 anys de Pau" 
a acabar l'obra que s'havia iniciat en aquella època d'or de les obres públiques que va ser 
la 11 República. 

Joan Ventura Brugulat 

; societat 

elbutlletí.37 



; societat 

[La protecció] 

No, no era la solitud el que el molestava quan era fora de casa. Dormir sol en un llit ample i 
fred no era el pitjor d'aquelles jornades lluny dels seus i la seva deliciosa rutina. Fou un matí 
a C. quan la va reconèixer, quan va identificar la sensació de malestar que l'acompanyava en 
els, no es podia queixar, profitosos viatges de negocis. 
Va llevar-se i , després de fer gimnàstica al terra de l ' habitació, terra folrat amb una moqueta 
que semblava feta expressament per als seus exercicis diaris -uns estiraments musculars que 
l 'ajudaven a suportar el dolor- , va dutxar-se i va vestir-se. I, enfilant cap a la porta de la 313, 
va advertir en l'ambivaléncia dels pensaments allò que en silenci l'habitava. Trobava a faltar, 
i el torbava assíduament, no poder acaronar a la seva estimada, acotxar-la quan el sol amb 
prou feines entreobria el dia, i evitar així que perdés l 'escalfor del somni en els minuts que li 
restaven de son. Li mancava sentir el seu perfil d'individu protector, d'animal que sortia del 
cau a la cerca de menjar deixant el fill abrigat de perill. Va obrir la porta de la 313, va mirar 
enrere, va fitar el llit buit i va dirigir-se cap a l'ascensor. 
Esmorzant, i satisfet d'haver descobert la font del seu neguit d'exiliat circumstancial, se sen
tia proper als que vivien lluny de casa, als que un dia havien marxat per, potser -qui ho podia 
saber?- , no tornar mai. Com se sentia el lleó ferit que deixava els seus per sempre més? Podia, 
en la seva marxa , abandonar també el seu passat? El passat no s'abandona, pensava mentre 
s'acabava el cafè amb llet, però tampoc s'arrossega. Exiliats o no, arrossegar-lo és de covards, 
es digué. 
S'aixecà inofensiu, però es trasbalsà. I no li calia tornar enrere per saber que coneixia la mi
rada amb què s'havia encreuat en l'insignificant ascensió. La coneixia, però no la reconeixia. 
No podia emmarcar-la en el passat, per bé que notava un racó preferent en la seva precària 
memòria per aquells ulls aparentment efímers. Incapaç d ' enfilar el seu present, va esguardar 
de nou en la direcció que volia evitar i , d'una glopada, tota l 'època en l'anterior companyia de 
productes Làctics se li va quallar. No la gratificant imatge que s'havia cuidat de destriar i perpe
tuar, sinó tot el temps allà, amb blaus, grisos i negres. I rememorar-ho en menys d'un instant, 
lluny de la seva deliciosa rutina, era una mala jugada del passat. Com totes les d'aquell inquilí 
malaltís, pensà mentre deixava el menjador, ja sense rastre del plaer per la descoberta feta 
de bon matí i amb la que havia fregat, envanit, el pa torrat amb melmelada de taronja agra. 

BOADA 
perruquers - • 
pera homes 

Ctra Provt"'vti1! 142 17211 ( a~...,.l dc la Selva Tt')l 972 46 08 09 
-- - ------- ---~ ------
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JOSEP ANGLADA 
MANEL MOLINA 

pintura · ·· decoració LLAGOSTERA 

Tel. 972 80 52 08 - 972 46 35 78 

L.A.IVI PI S TE R.l .A. 

J.FA 
Passeig Pompeu Fabra. 49 

Telèfon ( 972) 83 03 64 
LLAGOSTERA 

"IaCaixà' 

Embotits i Carns 

Almogàvers, 13 
Tel. 972 830 299 

'l'allet· 

17240 LLAGOSTERA 

Brugulat, s.I. 

Venda i reparació de maquinària agrícola i de jardineria 

Tel: 972 830 130- Fax: 972 830 145- tallerbrugulat@hotmail.com 
CI Camprodon, 27-29. 17240 LLAGOSTERA (GIRONA) 
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Llagosterencs arreu del món! 
D'Itàlia viatgem fins als Països Baixos, concretament a Amsterdam. Allà hi viu des de fa 14 anys l'Anna Rosa Roca Nico
lau, una llagosterenca de 36 anys que treballa com a recepcionista en un hotel i que un bon dia va decidir anar a viure 
a l'estranger per emprendre una aventura que a dia d'avui encara perdura. 

Per quina raó vas decidir fer les maletes i instaHar-te a 
Amsterdam? Era un projecte que j a tenies en ment des de 
feia temps? 

Sempre m'havia atret la idea d'anar a viure a l'estranger 
durant un temps. Quan vaig conèixer l'Stephan (la meva pa
rella) vaig veure clar que si ho feia aniria a Holanda. Al cap 
d'un any vaig anar-me'n . Vaig estar un any a Oegstgeest, 

n poblet a uns 30 km d'Amsterdam. He de remarcar que 
no podem confondre mai Amsterdam amb la resta del país. 

om recordes els primers dies lluny de casa? Va ser compli
at el procés d'adaptació? 

Durant el primer any vaig estar fent d'au-pair en una fa
mília, això va ser el més complicat, adaptar-me a viure i 
compartir-ho tot amb una família que no coneixia; deixant 
de banda que tampoc és el que més t'interessa quan tens 22 
anys . .. Pel que feia a la resta no tenia cap problema, jo era 
·ove i tenia moltes ganes de descobrir coses diferents, tot 
em semblava interessant o divertit. Bé, tot menys l'idioma, 
que em semblava de tot menys divertit. .. 

Tu que ho estàs vivint de prop, és difícil fer-se un lloc pro
fessional a un país com Holanda venint de fora? Hi ha pre
j udicis? 

Holanda és un país que ofereix moltes possibilitats profes
sionals. Actualment també estem passant per una crisi que 
tot i que no ens afecta tant com aquí a Espanya, sí que fa 
que tot estigui més aturat. Però fins fa un parell d'anys es 
podia dir que era el país de les oportunitats, ja que podies 
optar a qualssevol feines si complies amb les capacitats, tot 
i que no tinguessis els estudis. 



Això et permet no viure tan lligat a un contracte fix, la qual cosa m'interessa molt perquè a mi m'agrada provar coses 
diferents, de fet he tingut molts treballs varis, per exemple fer de touroperador o d'hostessa, i també tenir una botiga de 
roba entre d'altres. Ara treballo de recepcionista en un hotel i tinc varis projectes. 
Referent als prejudicis, en cas que n'hi hagi envers els espanyols els podríem anomenar prejudicis positius, doncs gairebé 
tothom coneix Espanya, adoren Barcelona i no entenen que venint d'un país on fa sol, el menjar és tan bo i on tenim mun
tanyes, platja, festa ... ho deixem tot per venir a aquest país de granotes com l'autoanomenen ells . La majoria consideren 
els espanyols una mena d'europeus "exòtics" i ens tenen en bona consideració. -

Què és el primer que vas aprendre de la cultura holandesa? 

Que són molt sincers. Bé, ells en diuen sinceritat, per a nosaltres que no hi estem acostumats ens pot arribar a semblar mala 
educació, hi ha coses que si no te les pregunten no cal que les diguis ... sobretot si no t'agraden! 
A part de l'idioma, digues-nos alguna cosa que ens diferenciï totalment dels holandesos. Tenen algun costum curiós? 
Uf, n'hi ha tants! el pitjor és que de mica en mica t'hi acostumes i fins i tot els vas introduint a la teva vida quotidiana fins 
que et veus a tu mateixa fent coses que t'havien semblat estranyíssimes en un principi. Després d'una petita enquesta entre 
amics meus que també són estrangers, aquests són els que hem trobat més remarcables: ho transporten tot amb bicicleta 
(dalt d'una bicicleta hi poden anar la mare amb els 2 nens, el paraigües, les bosses del súper i parlant per telèfon!), la mida 
de les neveres sol ser la meitat d'una nevera de les nostres, per dinar el 80% dels holandesos mengen pa amb formatge, 
embotit o xocolata i sopen calent entre les 6 i les 7 de la tarda, a totes les cases hi ha un calendari al lavabo, on hi ha 
anotats els aniversaris dels familiars i amics, moltes dones donen a llum a casa seva, i la última i més coneguda, que són 
molt lliberals i oberts de ment. 

Explica'ns alguna anècdota que hagis viscut des que ets fora. 

Aquesta també és una pregunta difícil. Òbviament en aquests 14 anys me n'han passat moltes. Les mes típiques i freqüents 
tenen a veure amb l'idioma. Recordo quan treballava d'atenció al client en una empresa i atenia clients holandesos i es
panyols. Els holandesos inverteixen l'ordre a les frases i després que em deixessin anar el 'rotllo', per guanyar temps els 
volia dir "no ho entenc completament", però en canvi els deia "no entenc completament res" ... Les reaccions no eren 
massa bones. 
O bé, un problema freqüent que tenia era que la paraula "lloguer" és "huur" i "prostituta", "hoer". La diferència fonètica 
entre ambdues paraules per a mi és tan subtil que cada mes hi havia males interpretacions ... per sort ara la casa és com
prada i m'he oblidat del lloguer! 
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Hi ha algun lloc de la ciutat on resideixes que et recordi a Llagostera /a algun indret de Llagos
tera? Per què? 

Que m'hi recordi no, però amb els anys que fa que hi visc he tingut moltes visites de Llagostera 
i a tothom els he portat alguna vegada "al molí", que és òbviament un molí on hi fan cervesa 
i on sempre hi ha bon ambient. Hi vaig molt sovint, així que tot i ser del més típic d'aquí, té 
moltes empremtes llagosterenques. 

A part de la família i amics, què t robes a faltar a Holanda? 

Sens dubte: EL SOL! 

I a dia d' avui, què és el millor que t 'emportes fins ara d' aquesta experiència? 

La riquesa que aporta viure en una ciutat cosmopolita com és aquesta, amb moltes cultures 
arrelades. D'altra banda, el fet d'emigrar fa que en algun moment imprecís i sense que te 
n'adonis una part de tu consideri aquest lloc com casa teva, mentre que sempre et queda un 
sentiment que et fa ser conscient que casa teva és on vas néixer i créixer, deixant-te dividit, la 
qual cosa també és un luxe! A part d'això m'emporto molts amics, i l'idioma! 

La teva estada a l'estranger té un final marcat? O la teva vida j a és fora de Catalunya? 

Aquesta és la qüestió .. . 
Records per a tots els llagosterencs i un petó des d'Amsterdam! 
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LLAGOSTERA. Tel. 972 83 18 71. Passeig Pompeu Fabra,l 
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D'HABITATGES ()'OBRA NOVA. 
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LLAGOSTERA 
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LLIBRERIA 
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OBJ EC TES DE REGAL 
I JOGUINES 

Passeig Po mpeu Fabra. 21 

Telèfon 83 03 33 
LLAGOSTERA 
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DESEMBUSSOS ~ 
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Fosses sèptiques ~ 

GIRONA • L LAGOSTERA - ROSES 
SERVEI PERMANENT 24 HOI!fS - -
URGENCIES NOCTURNS I FESTIU S "B' 972 83 15 09 
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--cat Degollat" 

L'Ester Codina fa 17 anys que juntament amb el seu marit es fa càrrec 
d'aquest mític bar- restaurant llagosterenc, que va obrir les seves portes al 
final del segle XIX. A continuació coneixerem quina és la història d'un dels 
establiments més emblemàtics del nostre poble. 

Quina va ser la raó que va propiciar l'obertura del bar- restaurant? 
L'arribada d'en Francisco Butiñach a Llagostera. En Francisco, en arribar de 
Cervià va obrir una ferreteria al poble on hi guardava els vins d'elaboració 
pròpia i on fins i tot hi servia alguna tapa per entretenir la clientela (al cap 
d'uns anys d'haver obert). 

D'on ve el nom de l'establiment? 
En Francisco (uns anys més tard i ja casat) va celebrar el dia de St. Eloi 
amb els amics a Ridaura. Menjaven un xai a la brasa i pa amb tomata, i 
l'encarregat de matar-lo allà mateix va ser ell. A partir d'aquí el van co
mençar a anomenar el "degüello", el nom amb què la gent va passar a ano
menar la ferreteria-taverna. 

Quantes generaciones han passat per aquest taulel l? 
L'actual és la cinquena! 

Sempre ha estat el mateix negoci o s'ha anat reconvertint amb el temps? 
S'ha anat reconvertint al llarg dels anys. De fet, va començar com una fe
rreteria tal com hem dit i ha acabat com a bar-restaurant carn sap tothom. 
Després d'en Francisco, el seu fill Modest va seguir amb la mateixa filosofia 
de taverna-ferreteria, tot i que els caçadors hi acudien perquè la Consol (la 
dona d'en Modest) els cuinés el que ells portaven i perquè s'ho mengessin 
allà tots plegats. En aquest punt va ser quan la ferreteria va passar a ser un 
menjador. 
En Miquel (el fill petit d'en Modest i la Consol) va consolidar el negoci com 
a taverna i menjador, i en casar-se amb l'Enriqueta aquesta va portar per 
primera vegada la cuina del restaurant Cal Degollat. 
L'únic fill del matrimoni , en Xico, es va encarregar del local quan tenia 25 
anys. Aquí va ser quan es va produir el canvi més gran. Amb l'arribada del tu
risme a la Costa Brava (al final dels 60, principi dels 70) van necessitar d'un 
espai més ampli i una cuina més gran per poder donar cabuda als clients, 
tot i que malgrat el turisme l'establiment continuava depenent de la gent 
del poble. 

Quin futur li espera a "Cal Degollat "? Seguirà endavant? 
En el futur més proper seguim amb el mateix plantejament i la veritat és 
que a llarg terme no m'agrada pensar-hi. Aquesta, la de la gastronomia, és 
una feina molt sacrificada, tant per volum de feina com per horaris i en
tenc que les nostres filles no segueixin amb el negoci familiar. Evidentment, 
m'agradaria molt que no s'acabés, ja que són moltes generacions, però no 
em preocupa massa ni em treu la son; el que vull és el millor per a elles i si 
el seu destí no és "Cal degollat" doncs cap problema. De moment nosaltres 
seguim al peu del canó. 

Jordi Mir 

; societat 
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Llagostera desapareix. La profunda foscor de la nit del 8 de març engull la vila que, a vista d'ocell, 
s'esvaeix del mapa. Cap més senyal de vida que algunes dèbils llums provinents d'espelmes i llanter
netes que s'escolen entre les finestres. Els minuts atrapen les hores i amb ells els nervis a la tensió. La 
situació es congela. Una gran sensació d'aïllament s'apodera de tots els habitants de la població, tant 
dels que són dins com dels que _els agradaria ser-hi. Mai abans les ganes d'obrir la porta de casa havien 
estat tan fortes. I no hi ha descans, no hi ha t ranquil·litat, no hi ha son, no hi ha control, no hi ha llum, 
no hi ha escalfor, no hi ha senyals dels perduts, no hi ha respostes. L'únic que hi ha és neu. És la prime
ra nit d'una nevada històrica que durant més d'una setmana sacsejarà Llagostera i els seus habitants. 



noc:s .Clle neu sense tmportànda es van anar pre-
iiiS5CitE!s.del •,JnaFd•~:.i4!nè'r•ilPrflídl~f ....... · ,, • .,.,.,,.,. 1•.6."·•••· .• rr~, ... ,.r a deixar rastre de la seva visita. Només els més 

paiíssatge enfarinat de neu el dissabte 13 de febrer. la neu es va començar a precipitar sobre 
abans de les 9 del mati, f tan sols els més ràpids van poder fer algunes fotografies, ja que la nevada va 

f la neu només es va poder veure durant un parell d'hores. 
'l\iltiJe5ts '\ran ser els "avisos" que vam rebre els Uagosterencs abans de viure pocs dies més tard una nevada de dimensions 
extrac:i<Hnàrfes, mat vistes a Catalunya des de l 'any 1962. 





I reportatge 

CRONOLOGIA D'UNA 
SETMANA BLANCA 

DILLUNS 8 DE MARÇ 

08:00AM: Els primers flocs de neu es comencen a precipitar 
sobre el poble sense importància . 

10:00 AM: Segueix nevant sense parar, però amb poca intensi
tat. 

11:30 AM: Tallada de l ' AP-7 al seu pas per la Jonquera. 

12:00 PM: Els carrers mostren un aspecte blanquinós, ja que 
la neu comença a quallar a Llagostera. 

13:00 PM: El servei d 'autobús interurbà queda suspès tempo
ralment. 

14:00 PM: La nevada s'exagera i el gruix de neu ja és preocu
pant. Les escoles interrompen les classes i envien la mainada 
cap a casa. 

15:00 PM: Desviats els primers vols de l'Aeroport de Girona 
cap a Reus i Barcelona. 

16:00 PM: Primers talls en el subministrament de la llum. 

17:00 PM: El transport per les diferents xarxes viàries es 
complica, i l'accessibilitat a Llagostera comença a ser tot un 
repte. 

17:30 PM: Un cable d'alta tensió cau a l 'AP-7 a l'alçada de 
Maçanet, i es talla l 'autopista fins a la Jonquera. Tota la pro
víncia de Girona queda a les fosques. 

18:00 PM: Col-lapsades i tallades les principals vies d' accés a 
Llagostera. La C-35 entre Llagostera i Maçanet, la C-65 entre 
Girona i Santa Cristina d'Aro i la N-Il en tot el seu recorregut. 

18:00 PM: Atrapats entre la línia Barcelona-Portbou de RENFE 
cap a 350 passatgers per la caiguda d'arbres damunt de la 
catenària. 

20:00 PM: Incomunicats tant per vies de transport com per 
xarxes telefòniques, mentre augmenta la preocupació pels 
familiars i amics que encara no han arribat a casa. 

22:00 PM: El polivalent de Llagostera acull més d'un centenar 
de persones que van quedar aïllades al poble o rodalies. 

Un degoteig constant de llagosterencs va arribant al poble 
durant tota la nit. 
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DIMARTS 9 DE MARÇ 

08:00AM: Llagostera segueix a les fosques i els més mati
ners comencen a treure neu del seu carrer. 

09:00AM: Hi ha subministrament d'aigua, però a falta 
d'electricitat no hi ha aigua calenta. 

10:00 AM: Tothom surt al carrer, a les cases no hi ha llum, 
estem amats i el paissatge és de quadre. 

11:00 AM: Una trentena de persones fan cua a Ca l' Arbusé, 
on la cua arribava a l'alçada de Ca la Quimeta. 

12:00 PM: Primers talls en el subministrament d'aigua. 

13:00 PM: Els pagesos i l'ADF segueixen treballant per a 
netejar els carrers i les vies afectades pel temporal. 

14:00 PM: l'única via d'informació amb l ' exterior és la 
ràdio a nivell català, ja que la ràdio local va quedar inhabi
litada a causa del tall en el subministrament elèctric. 

DIMECRES 1 O DE MARÇ: 

08:00AM: Tot el poble s'aixeca a les fosques. 

10:00 AM: S'aboca sal als carrers de Llagostera per minimit
zar els efectes de les gelades. 

16:00 PM: Torna la línia telefònica fixa. 

16:00 PM: La telefonia mòbil segueix en mal estat a causa 

de la caiguda de diversos repetidors. 

DIJOUS 11 DE MARÇ: 

08:00AM: L'Ajuntament de Llagostera aconsegueix alguns 
generadors elèctrics pel poble. 

15:00 PM: Llagostera Ràdio recupera el subministrament 
elèctric i la seva programació, amb emissions informatives 
especials fins que la situació de la nevada es normalitzi. 

16:00 PM: Ja són 12 els generadors elèctrics dels que dispo
sa Llagostera. 

18:00 PM: L'Ajuntament de Llagostera habilita dutxes 
d'aigua calenta al Pavelló Municipal d'Esports. 

19:00 PM: L'Alcalde, Fermí Santamaría, aclareix a Llagos
tera Ràdio els aspectes més importants de la nevada i les 

seves conseqüències. 
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I reportatge 

DIVENDRES 12 DE MARÇ 

08:00AM: Molts llagosterencs encara es desperten sense 
llum. 

11:00 AM: L' Alcalde de Llagostera és entrevistat ats Matins 
de TV3, acompanyat d'altres alcaldes de diferents pobla
cions afectades. 

12:00 PM: 15 generadors elèctrics instal·lats al poble, a 
l'espera de cinc més que arribaran al llarg del dia. 

16:00 PM: L' Escola de Música de Llagostera reprèn tes clas
ses i ta normalitat. 

18:00 PM: L' Ajuntament de Llagostera ofereix sopar per 
aquells que no disposin d'electricitat, fins a tes 10 del ves
pre al CEIP Lacustària. 

18:00 PM: Es reprenen totes tes activitats esportives del 
Pavelló Municipal d'Esports. 

20:00 PM: Et primer equip de futbol entrena per primer cop 
a la setmana sobre una gruixuda capa de neu. 

DISSABTE 13 DE MARÇ: 

10:00 AM: Ajornats tots ets partits de futbol regional i fut
bol base de ta província de Girona. 

12:00 PM: 22 grups electrògens són els que donaran llum al 
poble. 

16:00 PM: El Llagostera i el Cassà de 3a divisió s'enfronten 
en et marc d'una manifestació en contra de tes companyies 
elèctriques i ta Generalitat de Catalunya. 

16:30 PM: El president José Montilta i et Conseller 
d ' Interior Joaquim Nadal visi ten l'Ajuntament de Llagoste
ra per interessar-se sobre ets efectes de ta nevada i et tall 
en el subministrament elèctric. 

17:30 PM: Una seixantena de persones acudeixen a 
l'Ajuntament de Llagostera per manifestar-se davant del 
president de ta Generalitat, però arriben tard. 

20:00 PM: Aplaçada la Festa dels 70-80-90 organi t zada 
per Llagostera Ràdio. Aquesta es durà a terme el dissabte 
següent. 
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UNA ODISSEA PER ARRIBAR A CASA: 
' XARXES VIARIES I DANYS MATERIALS 

La nevada que va afectar tot Catalunya durant el dilluns 8 de març va deixar enrere una mà de danys gairebé 
irreparables. La violència de la tempesta va provocar un gran caos a la xarxa viària de la major part de Catalunya, 
la qual cosa va fer impossible que un gran nombre de llagosterencs passessin la nit a casa seva. 







DESPRÉS DE LA TEMPESTA ARRIBA LA CALMA; 
EL DIA DESPRÉS 

Una nit freda i llarga. A mesura que els llagosterencs es van aixecant, van treient el cap ptfr stra per comprovar 
que tot el que ha passat fa unes hores no és fruit de la seva imaginació. Els cotxes enterrat neu, la calefacció 
apagada, aigua freda, telèfons sense cobertura i un rebost per emplenar. Això sí, un sol r ian 

"Estem aïllats". Sembla que tot Llagostera surt al carrer per ser còmplice d'unes imatges que 
mainada és més feliç que ningú mentre tothom xerra pel carrer explicant les aventures i peri 
fer per arribar a casa. Arbres destrossats de dalt a baix, faroles blincades, cables penjant i des 
es veu en la llunyania una cinquantena de torres d'alta i mitja tensió caigudes en combat. 

ran a la història. 
ies que van haver 
la plaça de l' 

La gent comença a despertar del que sembla un somni, el mateix somni que en breu es con lrtirà en un malson . Els 
paissatges blancs queden en segon pla, i les preocupacions per tornar a la normalitat augme~ten a mesura que avança 
el dia. Cues de mig carrer a Ca l' Arbusé, les espelmes s'agoten a tot arreu i les piles van que volen. No hi ha gasolina, 
els caixers no funcionen i moltes vies de comunicació segueixen tallades. Encara sort que hi ha hagut diversos pagesos 
del poble que s'han passat tot el dia i gran part de la nit netejant els carrers de la nostra vila. 

A les set cau el dia i els carrers queden buits. Tan sols algun valent surt a l'exterior guiat per la llum d'una llanterna. 
La resta, iHuminats per espelmes, comenten la jugada a casa seva. Els més afortunats a la vora de la llar de foc, i la 
resta amagats sota una pila de mantes. Feia molt de temps que tot el poble no es ficava al llit tan .t. _ 







part 
conseqüències 
Matins de TV3". va informar sobre la littl~lla 
la instaHació a "La Farinera" d'una oficina de r,.,.IAITI;!Iriinnc L'obertura dels t'#>l~troiOC eciUCatitJS 
dia de la nevada ha estat el punt decisiu per la tomada a la normalitat. 



ELS INTERROGANTS DE 
LA NEVADA 

PER QUÈ VA NEVAR AMB TANTA 
INTENSITAT? 
L'arribada d'una massa d'aire fred, combinada amb la for
mació d'una forta depressió davant de la costa catalana, va 
provocar l 'entrada de llevant pel nord. 
Aquesta situació meteorològica, juntament amb una nota
ble baixada de la temperatura arreu de Catalunya, va donar 
lloc a una nevada a cotes baixes que va afectar bona part 
del territori català. 

PER QUÈ ENS VAM QUEDAR SENSE 
LLUM? 
La línia d'alta tensió Vic-Juià de 220 kv de Red Elèctrica es 
va desconnectar a causa de la nevada a prop de les 5 de la 
tarda del dilluns 8 de març. Això va perjudicar les línies me
nors de Fecsa-Endesa i va deixar tota la Costa Brava sense 
servei elèctric, des de Tordera fins a Bellcaire d'Empordà. 
Uns 200.000 usuaris van quedar sense llum. 

A part, el fort temporal va provocar la caiguda de diversos 
cables d'alta i mitja tensió a gran part de la província de 
Girona, cosa que dies després, un cop solucionada la línia 
de Vic-Juià, seguia afectant el servei elèctric de moltes co
marques. 

PER QUÈ MOLTS MÒBILS VAN 
QUEDAR SENSE COBERTURA? 
Les centrals de les companyies elèctriques també van que
dar afectades pel temporal. A causa dels talls en els sub
ministraments elèctrics les centraletes no funcionaven i la 
majoria d'antenes que distribueixen la cobertura de les di
ferents companyies van quedar destrossades per la intensi
tat del vent i la neu. 



PER QUÈ PARTS DEL POBLE TENIEN 
LLUM. I ALTRES NO? 
El poble de Llagostera va ser dotat de diferents generadors 
elèctrics, a l'espera de que es reestablissin les línies elèc
triques afectades pel temporal. Dijous 11 de març, el poble 
ja disposava d'una dotzena de generadors que tan bon punt 
arribaven, eren instal·lats. 
Aquesta instal·lació es va fer seguint un criteri de deman
da de potència, ja que cada generador dóna una potència 
diferent i, per tant, depenent del consum de cada zona del 
poble es distribuïa en un sector o en un altre. Això explica 
que en alguns carrers es veiessin cases il·luminades, i pocs 
metres més enllà no hi hagués ni una gota de llum. 

PER QUÈ VAN CAURE TANTES 
TORRES ELÈCTRIQUES? 
Les torres d'alta tensió que van caure durant la nevada es 
podrien haver desplomat a causa de la desestabilització del 
seu eix central. Segons Jordi Marcé, professor de la Uni
versitat Politècnica de Catalunya i expert en torres elèc
triques, el que probablement va succeïr és que la perfileria 
metàl-lica en forma de "L" que hi ha al centre de les torres 
es desequilibrés a causa de les fortes ratxes de vent i de 
l'acumulació de neu i glaç. D'aquesta manera es produïa 
un vinclament d'una de les barres centrals de l'estructura, 
que col-lapsava la torre, la doblegava per la meitat i la feia 
caure a terra. 



REPORTATGE I FOTOGRAFIES DE: 

BERTA PEYRECAVE I ARIADNA DONATE 



e e ee 
e e e e Lourdes Casas e e e e Centre fisioterapia I recuperació funcional 

Ct Carnprodon. 51 17240 Llagostera 

Tel 972 83 22 16 - Fax 972 83 19 76 Lcasascentre(lgmall r om 

LLAGOSTERA 

GISTIÓ üiBIINTAL 
Dl usmus, s.L. 

RECOLLIDA DE 
RESIDUS URBANS 

FRUITES I QUEVIURES 

6~ 

CAN MADÍ 
CI Almogàvers, 8 - TeL ( 972) 83 00 98 

17240 LLAGOSTERA 

Mobles Mulà 

Comercial MESTRES, S.A. 
Pol. !nd. C/lndústria, 1·3 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 
Tel.: 972 83 02 95 - Fax: 972 83 11 01 

INDUSTRIAS CRISTINENCAS, S.A. 
Ctra. C-65, km 8- TELÈFON 972 83 06 60 • FAX972 8313 74-17240 LLAGOSTERA (Girona) 

www.moblesmula.com - moblesmula@moblesmula.com 

c orredor d'Assegur>nces ftnlllle .... 
- ... -..3U 

COL · LE G I AT 

assessoria laboral i fiscal 
corredor d 'assegurances 

c. Almogàvers. 21 
Tel 972 83 01 35 
Fax 972 83 01 01 

17240 LLAGOSTERA (Girona) 



laveudelpoble 

El Casal Llagosterenc 

Fent realitat somnis amb generositat i discreció 

Si la nit de Cap d'Any passes a prop del Casal de Llagostera sentiràs música, rialles, felicitat i 
xerrameca. Si t'atures i mires pels vidres veuràs una vintena de nois i noies mudats, prenent 
raïm i ballant. Donen la benvinguda al nou any com molts de nosaltres. 

Llavors per què us ho explico? Ja m'agradaria no haver-ho de fer notar, perquè voldria dir que 
viuríem en un lloc on la igualtat d'oportunitats seria una veritat i no un discurs agosarat o una 
expressió políticament correcta o " salvaconsciències". 

Fa uns anys una persona amb discapacitat intel·lectual estava condemnada a viure en l 'àmbit 
privat. A poc a poc s'està imposant un nou paradigma que neix de la idea que " tot ésser humà 
és vulnerable i existeixen diferents graus de vulnerabilitat". 
Les muralles entre normal-anormal, vàlid -invàlid, capacitat-discapacitat es van esvaint perquè 
hi ha ciutadans que han refusat molts tòpics i perjudicis negatius sobre aquest col·lectiu. 

Personalment la vida m'ha donat la oportunitat de creuar-me amb ciutadans que, des del silen
ci, la discreció i la naturalitat, reconeixen el dret de tothom a desenvolupar-se en el pla físic, 
emocional, social i espiritual. 
En aquest escrit vull donar les gràcies, especialment, al Casal de Llagostera. Les persones que 
el componen sempre han tingut un sí quan s'ha necessitat aquest espai perquè un grup de nois 
i noies amb discapacitat inteHectual puguin celebrar el cap d'any divertint-se com ells desit
gen, sense la presència de l'adult, i rebent el nou any com molts altres joves d'arreu. 

Davant d'aquesta actitud solidària han quedat en evidència les persones que van utilitzar el 
silenci per resposta quan els vaig demanar la seva ajuda. Per tant, els esborro del meu record. 

Una societat decent, des del punt de vista ètic, és receptiva als ciutadans més vulnerables amb 
els quals conviu, i els ofereix possibilitats per fer realitat els seus somnis. 

Montse Castellana 
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1 laveudelpoble 

La crua realitat 

No preguntis. No els facis cas. T'enganyaran. Les coses no són com voldríem, ni tampoc seran com intentem que siguin. Res 
no serà com va ser fa uns anys. I la nostra imaginació sempre és massa rica per a la realitat. 
De petits, quan comencem a parlar conseqüentment comencem a preguntar, i és aquí quan comencen , també, a mentir·nos. 
Els adults sempre ho saben tot i nosaltres res ·pensem· . I volem ser grans i volem créixer per entendre, però la veritat és 
que un cop ets al seu lloc ja han passat uns anys i has tingut oportunitats per descobrir allò que fa un temps havies pregun
tat, i t'adones que, a: no té resposta perquè la pregunta és massa estúpida; b: la resposta és tan estúpida que la pregunta 
queda incompleta i et quedes decebut i amb més preguntes que abans; o, e: i no per ser l'última la menys important, són 
preguntes absurdes amb respostes al mateix nivell. 
Així que, a parer meu, val més que no preguntem. Val més que callem, observem el que ens envolta i en traiem les nostres 
pròpies conclusions, perquè si ens equivoquem o ens enganyem almenys haurà estat culpa nostra. I ja sé que és difícil, que 
és més fàcil inculpar a algú altre que admetre que ets un ingenu que ha estat vivint en una bombolleta, apartat de la crua 
realitat, és dur. 

"Seré el que vulgui ser", "tindré el que vulgui tenir", "els amics verdaders són els que ara estan al meu costat", "viuré uns 
anys en un país estranger", "seré feliç" ... 
Són coses que tothom en un moment de la seva vida s'ha dit (quines ganes de patir!). Perquè són coses que t ' animen a 
despertar-te un dia més amb la il-lusió de que pugui ser veritat. I per no desanimar-te et diré que potser (i només potser) 
sí, algun dia serà veritat. 

Estimat/da lector/ a: 
El que passa és que hi ha crisi (quina novetat!). Crisi d'optimisme. Crisi de positivisme. 
Però mira . .. ara són mals temps. Són mals temps per als optimistes, són mals temps per als somiadors, per als artistes i per 
als creadors de coses boniques. 

En fi ... 

Co. 

Com participar a "La veu del poble"? 

L'objectiu del col·lectiu de redacció de "El Butlletí" és fer una revista del poble i per 
al poble. Per aquest motiu volem apropar la nostra publicació a tots els nostres lectors, 
donant-vos la oportunitat de col·laborar-hi. Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions 
(crítiques, narracions, poesies, experiències personals . . . ) a través d 'un correu electrònic 
(info@elbutlleti.com) o per correu tradicional (C/ Sant Pere 5). 

PUB L'ENRENOU 
LlAGOSTERA 

L'À~ 
e~ E~ 

Un se r ve i d . 

•classes persono.li t zade.s"" 

""Grups re.dut'ts"" 

• ..._sse.ssorament ps1cop~dagògic• 

972 80 55 2 5 
carrer Girona. 31 Llagostera 
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Hem aprofitat la darrera gran nevada per gaudir d'una nova ruta amb unes sorprenents vistes. 

Localització: Latitud: 41 · 786 N 
Longitud: 2 · 876 E 

Com arribar-hi: Sortint des de l ' hostal "El Carril" de Llagostera hem d'agafar la carretera C-253a en direcció a Tossa. Un 
cop passada la rotonda, enllaçarem amb la Gl-681 on transcorreguts 700m agafarem el trencant de l 'esquerra, on hi ha la 
casa Nova d'en Vidal. 
Recomanem deixar el vehicle en aquest punt i començar la ruta a peu. 
Darrere la casa hi trobarem un encreuament on agafarem el camí de l'esquerra. Al cap de 400 metres, a mà dreta, hi tro
barem el refugi de la colla senglanera "Els Companys" i a mà esquerra, darrere uns camps, tenim l'espectacular vista de la 
casa pairal de Can Vidal de Llobatera, antigament coneguda com a Mas Vidal de Benaula, on hi vivia una de les famílies més 
nobles i antigues de Llagostera. Al segle XIV van adquirir una vegueria, amb la qual obtenien certs privilegis. Les autoritats 
locals i les persones singulars no hi estaven d'acord i aquest va ser l 'origen de nombroses queixes i judicis. 

Can Vidal de Llobate 

Fets uns 500 metres deixarem els camps per endinsar-nos al bosc. Trobarem un encreuament al cap de pocs metres, el 
qual seguirem a mà dreta. Travessarem una petita torrentera, seca la major part de l'any, i començarem a enfilar-nos fort. 
Passats uns 650 metres ens trobarem amb una cruilla de camins on recomanem visitar la cova de la Ruira. Per poder-ho fer 
agafarem el primer corriol que surt a mà dreta i el continuarem fins que s'acabi el camí. A mà dreta tindrem una torrentera 
i a mà esquerra, una mica amagada, hi ha una petita cavitat a la roca. 
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; escapa't! 

Tornarem a la cruïlla anterior i seguirem el camí principal, en el mateix sentit que hem agafat inicialment. Trobarem unes 
fortes pujades amb una vegetació molt mediterrània d'alzines sureres i arboços. Transcorreguts 500 metres s'acaba la 
pujada i arribem a la casa de la Ruira. 
Lamentablement, a causa dels efectes de l'abandonament aquesta masia presenta un estat bastant degradat, però encara 
s'hi poden apreciar elements tan importants d'una casa com el forn o les dependències del bestiar a la part posterior de 
la casa. Aquest punt és un bon lloc per fer-hi una parada per descansar o fer un mos. 

Deixarem un camí a mà es
querra i continuarem recte. 
En aquest punt ens que
darà una petita pujada fins 
arribar a la part més alta de 
la nostra ruta. Per arribar
hi farem 400 metres i ens 
trobarem amb un encreua
ment on agafarem la pista 
principal , que ens quedarà a 
la nostra dreta. 

Seguirem per la pista princi
pal 200 metres on trobarem 
un encreuament (amb un 

senyal de prohibit fer foc al bosc) que agafarem cap a la dreta. Baixarem per la pista forestal, on a 1,5 km hi trobarem 
un punt on el camí baixa amb un fort pendent. En aquest indret gaudirem d'una espectacular vista panoràmica del nostre 
poble. 
Al cap d'1 km més tornarem al punt de partida on havíem deixat el vehicle. 

Per a les següents edicions d'"Escapa't!" acceptem suggeriments de llocs de què n'hagueu sentit a parlar o que us agra
daria que tractéssim. Els podeu enviar al correu electrònic caminspimpam@hotmail.com 

Salut i camins! 
Els 49ers 
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